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T I S Z T E LT K O L L É G A N Õ K
KOLLÉGÁK!

Új

ÉS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
MAÚT a Millenáris-tömbön belül
új irodába költözött.

2006. július 1-jétõl lépnek
hatályba:
– ÚT 2-1.153:2006

Az új cím:
1024 Budapest II.,
Lövõház u. 31. (lakóház)
I. emelet
–

Itt történik az elõírások eladása a
megszokott munkaidõben. Számlázási címünk változatlanul:
1024 Budapest, Lövõház u. 37.,
telefonszámaink és e-mail címeink
is változatlanok.
A költözés nem zavarta szakbizottságaink munkáját, így július 1jétõl újabb elõírások fognak megjelenni. A honlapon tud tájékozódni a
teljes elõíráslistáról.
Mindenkinek jó nyaralást kívánunk, legközelebbi hírlevelünk õszszel jelenik meg.

–

–

Elnökség

Akadémia
AZ ÚTÉPÍTÉSI AKADÉMIA elsõ hat
programján elhangzott elõadásokat
a honlapon tanulmányozhatják a
kollégák:
www.maut.hu/aktualitások.

elõírások

–

A változtatható jelzéstartalmú
közúti jelzõtáblák követelményei
(Hatálytalanítja az
ÚT 2-1.153:2000 A változtatható
jelzéstartalmú közúti jelzõtáblák
követelményei címû elõírást.)
ÚT 2-3.201:2006
Beton pályaburkolatok építése.
Építési elõírások, követelmények
(Hatálytalanítja az
ÚT 2-3.201:2000 Beton pályaburkolatok építése. Építési elõírások,
követelmények címû elõírást.)
ÚT 2-3.208:2006
Útépítési beton burkolatalapok.
Tervezési elõírások
(Hatálytalanítja az
ÚT 2-3.208:2000 Útépítési beton
burkolatalapok tervezési elõírásai
címû elõírást.)
ÚT 2-3.210:2006
Pályalemezekbõl visszanyert beton
újrafelhasználása
(Hatálytalanítja az
ÚT 2-3.210:2000 Pályalemezekbõl
visszanyert beton újrafelhasználása
(másodbeton) címû elõírást.)
ÚT 2-3.211:2006 Betonburkolatú
és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése

Ta r t a l o m
Új elõírások
Vásárhelyi-díj
Közgyûlés
dr. Nemesdy Ervin diplomadíj-pályázat
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(Hatálytalanítja az
ÚT 2-3.211:2000 Betonburkolatú
útpályaszerkezetek méretezése címû
elõírást.)
– ÚT 2-3.407:2006
Közúti hidak szigetelése III.
Vasbeton pályalemezû közúti hidak
szigetelésének készítése bitumenes
lemezekkel
(Hatálytalanítja az
ÚT 2-3.407:2000 Közúti hidak szigetelése II. Vasbeton pályalemezû
közúti hidak szigetelésének készítése bitumenes lemezekkel címû elõírást.)

Vásárhelyi-díj
A 2006. MÁJUS 26-ÁN tartott közgyûlésen Pallay Tibor, a dr. Vásárhelyi Boldizsár-díj kuratóriumának
vezetõje ismertette a kuratórium javaslata alapján hozott elnökségi
döntést.
A dr. Vásárhelyi Boldizsár-díjat a
Magyar Útügyi Társaság céljainak
érdekében végzett munkáért adományozzuk. A kuratórium és az elnökség 2006-ban két díjat ítélt oda.
A díjjal járó oklevelet és érmét, valamint egy, a Vásárhelyi család által adományozott eredeti publikációt kaptak a díjazottak.

2006. évi díjazottak:
HAMARNÉ SZABÓ MÁRIA
az országos közúthálózat-fejlesztés
és a regionális területfejlesztés öszszehangolásában nyújtott tevékenységéért.
Az UKIG koordinációs igazgatóhelyetteseként ment nyugdíjba
2005-ben. Dolgozott tervezõmérnökként, majd az UKIG-ban sok
éven keresztül az országos közúthálózat fejlesztési kérdéseivel és a
regionális területfejlesztési kérdésekkel foglalkozott. Számos, az országos közúthálózat vonalvezetését, elkerülõszakaszok létesítését, a
határátkelõhelyek kijelölését megalapozó tanulmány kezdeményezõje, konzulense. Több, a szakterületét érintõ témával foglalkozó
MAÚT munkabizottságban vett
részt, vagy alapos, kritikus szakmai
véleményével segítette az útügyi
elõírások megjelenését. Köszönjük
munkáját!
TÓTH JÁNOS
az útügyi elõírások rendszerének
kidolgozásában és megvalósításában nyújtott tevékenységéért.
A szabványosítási rendszer
1994-es megváltozásától kezdve
szervezte, segítette az útügyi mûszaki szabályozási anyagok létrejöttét. Kidolgozta a magyar szabványokat kiváltó útügyi mûszaki elõírások és szabályzatok készítésének, közmegegyeztetésének, hatályba helyezésének folyamatát.
Sokaknak segített megérteni az új
szabályozási rendszert. Rendszeres
konzultációkkal, közremûködésével sikerült elérni, hogy a szabályozási munka rendszeres, folyamatos
lett, negyedévente lehetõség volt 45 új elõírás megjelenésére. Az útügyi elõírások száma 2006-ban
már 162, és 15 tervezési útmutató
van. Köszönjük munkáját!

Közgyûlés
A MAGYAR ÚTÜGYI TÁRSASÁG
2006. május 26-án, a Fõmterv Rt.
Lövõház u. 37. alatti tárgyalójában
és a Makadám Klubban tartotta a
12. éves közgyûlését.
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I. Szakmai program

II. Közgyûlés

Tombor Sándor, a MAÚT elnöke
köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 9.00 órára összehívott közgyûlés – melyen a 183
jogi és 297 egyéni tagból 49 fõ regisztráltatta magát – nem határozatképes, és bejelentette, hogy hagyományosan a közgyûlésen átadandó díjak és a programban elõzetesen meghirdetett szakmai beszélgetés után fogják a közgyûlést
– a létszámtól függetlenül határozatképesen – megtartani.
A szakmai program keretében
Tombor Sándor elmondta, hogy a
szakmai változások résztvevõi és
elszenvedõi vagyunk. Felsorolta a
szakma fennmaradása érdekében a
legfontosabb kérdéseket, tevékenységeket.
Tájékoztatta a jelenlévõket arról,
hogy a MAÚT, a KTE és a Magyar
Mérnöki Kamara Közlekedési tagozata nyolcpontos felhívással fordult a parlamenti pártokhoz a szakmai problémák megoldására és felajánlották segítségüket.
Bejelentette, hogy a közgyûlés
szakmai elõadóként meghívott
vendégei közül Kerékgyártó Attila
fogadta el a meghívást, aki tájékoztatott az útügyi adminisztráció jelenlegi helyzetérõl, ismertette az
UKIG tervezett szerepét a szabályozások készítésében, hangsúlyozta a MAÚT szerepének újragondolását a szabályozási anyagok
készítésében, különös tekintettel a
közbeszerzési eljárásokra és a szerzõi jogra.
Az elõadáshoz Csikhelyi Béla (a
nemzeti szabványokról, és az
MSZT tevékenységérõl), dr. Liptay
András (az útügyi elõírások készítésének folyamatáról), Keresztes
László (a magyar nyelvû szabványokról), Schulz Margit (a szerzõi
jogról és a közbeszerzésekrõl),
Molnár László (a szakmai szervezetek PR-tevékenységérõl) szóltak
hozzá, illetve tettek fel kérdéseket.

Tombor Sándor elnök felkéri a közgyûlés levezetõ elnökének dr.
Bumberák Józsefet. Javasolja jegyzõkönyvvezetõnek dr. Csorja Zsuzsannát, hitelesítõnek dr. Petõcz
Máriát és dr. Bumberák Józsefet. A
közgyûlés egyhangúlag elfogadta a
javaslatot.
Dr. Bumberák József megállapítja, hogy 11.30 óra van, a közgyûlés
határozatképes, a továbbiakban így
folytatják a tanácskozást. Javasolja
a közgyûlésnek az – elõzetesen a
meghívóban meghirdetett – következõ napirendi pontok tárgyalását:
1. A MAÚT elnökének szóbeli kiegészítése a megküldött Elnökségi
beszámolóhoz, a MAÚT szakmai
munkájáról és a 2005. év gazdálkodásáról.
Elõadó: Tombor Sándor,
a MAÚT elnöke
2. Számvizsgáló bizottság
beszámolója.
Elõadó: Váradi Szabó László
bizottsági elnök
3. Hozzászólás a beszámolókhoz,
szavazás az 1. és a 2. napirendi
pontról
4. A régi elnökség mandátumának
visszaadása, új elnökség
megválasztása
Jelölõbizottság beszámolója,
új jelölések, szavazás
5. A MAÚT 2006. évi költségvetési
terve.
Elõadó: Tombor Sándor,
a MAÚT elnöke
6. Zárszó
Elõadó: Tombor Sándor,
a MAÚT elnöke

1. A MAÚT elnökének szóbeli
kiegészítése a megküldött elnökségi beszámolóhoz a MAÚT
szakmai munkájáról és a 2005.
év gazdálkodásáról
Tombor Sándor az írásban megküldött beszámolót a következõkkel
egészíti ki. Megállapította, hogy a
MAÚT az alapszabályban megfogalmazott célokért eredményesen
dolgozik, a szakmában meghatározó szerepet tölt be.

Az elõírások kidolgozásában több
bizottságban mintegy 100 fõ mûködött közre, vélemények, észrevételek azonban ennél sokkal több
helyrõl jöttek. A társaság törekszik
a minél szélesebb körben történõ
szakmai elfogadtatásra, jelentõs
eredmények vannak a vállalatoknál
és az önkormányzatoknál is. Jó, és
egyre rendszeresebb a társszervezetekkel és a civil szervezetekkel a
kapcsolat (KTE, BME, Betonszövetség, MMK, SZE, TMSZ). Növekszik a MAÚT részvételével
szervezett hazai és nemzetközi
szakmai konferenciák száma is. Sikeresnek mondható az Útügyi akadémia szakmai rendezvénysorozata
is, amely a szakma aktuális kérdéseivel foglalkozik, számottevõ és
egyre növekvõ érdeklõdés mellett.
Továbbra is egyik legsikeresebb
rendezvényünk az Útügyi bál. Az
elnök tájékoztat a MAÚT új helyre
költözésérõl is. A 2005. évi gazdálkodással kapcsolatosan ismertette a
társaság bevételeit és kiadásait. A
kiadások és bevételek részletezését, a tagdíjakból, kiadványokból
és a megbízási munkákból származó értékeket összehasonlító táblázatok tették szemléletessé a tagság
számára.
2. A Számvizsgáló bizottság
beszámolója
Váradi Szabó László terjeszti elõ a
Számvizsgáló bizottságnak (dr.
Bumberák József, Schulz Margit) a
saját vizsgálataival, a számvizsgálókkal és a könyvvizsgálókkal
egyeztetett jelentését. Elmondta,
hogy a Számvizsgáló bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a
MAÚT pénzügyi mûködését, és azt
rendben lévõnek találta. Javasolja a
közgyûlésnek az elnöki beszámolóban szereplõ adatok elfogadását,
mert azok a 2005. évi tényeknek
megfelelnek.
– A mérleg és eredménykimutatás az
auditjelentésben foglaltakkal azonos.
– Javasolja a 2005. évi mérleg elfogadását.
– Javasolja a 2006. évi költségvetési
terv elfogadását.

3. Hozzászólás a beszámolókhoz
nem volt, szavazás az 1. és a 2.
napirendi pontról
Dr. Bumberák József az alapszabály szerint nyílt szavazásra tette
fel a kérdést, majd megállapította,
hogy a közgyûlés egyhangúlag elfogadta az elnöki beszámolót, a
2005. évi pénzügyi beszámolót és a
Számvizsgáló bizottság beszámolóját.
4. A régi elnökség mandátumának visszaadása, új elnökség
megválasztása, jelölõbizottság
beszámolója, új jelölések,
szavazás
Tombor Sándor megköszöni az elnökség négyéves tevékenységét, az
egyéni és jogi tagok részvételét, és
bejelenti, hogy az elnökség nevében visszaadja a mandátumot a
közgyûlésnek.
Dr. Bumberák József elõadja,
hogy az elnökség által felkért jelölõbizottság (Holnapy László,
Hamarné Szabó Mária, Schulz
Margit, Pál Sándor) elvégezte feladatát, az eredményrõl Holnapy
László távollétében Hamarné Szabó Mária számol be.
Hamarné Szabó Mária ismerteti
a jelölõbizottság tevékenységét. A
beérkezõ ajánlások 89 százalékban
az eddigi elnökségi tagokat javasolják az új elnökségbe is. Új jelölés a Kutatási tanács vezetõjére érkezett, dr. Keleti Imre és a Hídépítési és fenntartási tagozat vezetõjére, Zsömböly Sándor személyében,
a további jelöltek nem vállalták a
megmérettetést.
Dr. Bumberák József megkérdezi
a közgyûlést, hogy a jelölõbizottság által ismertetett jelölteken kívül más jelölteket kíván-e a szavazólapra felvenni.
A közgyûlés más jelölteket állítani nem kívánt.
Dr. Bumberák József külön-külön szavazásra bocsátja dr. Keleti
Imre és Zsömböly Sándor személyét, hogy a közgyûlés a szavazólapra fel kívánja-e nevezetteket vetetni.
A közgyûlés mindkét jelöltet
egyhangúlag javasolja a szavazólapra felvenni.

Dr. Bumberák József, tekintettel a
kettõs jelölésekre, titkos szavazást
rendel el. Felkéri az adminisztrációt a szavazólapok elkészítésére,
majd az urnás szavazás lebonyolítására. A szavazatszámláló bizottság elnökének Pallay Tibort, tagjainak dr. Petõcz Máriát és dr.
Boromisza Tibort javasolja.
A közgyûlés a szavazatszámláló
bizottság elnökét és tagjait egyhangúlag megválasztja.
Dr. Bumberák József a szavazólapok elkészítésének, a szavazásnak és a szavazatok összeszámlálásának idejére szünetet rendel el.
A szünetet követõen dr.
Bumberák József felkéri Pallay Tibort a szavazás eredményének ismertetésére.
Pallay Tibor a szavazatszámláló
bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét, megállapítja a 49
beérkezett szavazat alapján, hogy a
jelenlévõk titkos szavazással a következõk szerint döntöttek:
A MAÚT közgyûlése négy évre
megválasztotta:
– a MAÚT elnökének:
Tombor Sándort,
– alelnöknek: Molnár Lászlót,
– a Forgalmi és forgalombiztonsági tagozat vezetõjének:
dr. Lányi Pétert,
– a Híd- és mûtárgy-szerkezet
tagozat vezetõjének:
Kolozsi Gyulát,
– a Koordinációs bizottság vezetõjének: dr. Csorja Zsuzsannát,
– a Közútkezelõi és igazgatási
tagozat vezetõjének:
Stoll Gábort,
– a Kutatási tanács vezetõjének:
dr. Ruppert Lászlót,
– a Minõségügyi bizottság
vezetõjének: Jencs Árpádot,
– a Publikációs bizottság
vezetõjének: dr. Schváb Jánost,
– az Útépítési tagozat vezetõjének: dr. Törõcsik Frigyest,
– az Úttervezési tagozat
vezetõjének: Keresztes Lászlót,
– a Számvizsgáló bizottság elnökének: Várady Szabó Lászlót,
– a Számvizsgáló bizottság tagjainak: dr. Bumberák Józsefet és
Schulz Margitot.
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Pallay Tibor ismerteti, hogy fenti
személyek a leadott szavazatoknak
több mint 50% + 1 szavazatát megkapták, míg Keleti Imre és
Zsömböly Sándor szavazatainak
száma nem érte el az 50 százalékot.
Tombor Sándor megköszöni a bizalmat, reméli, hogy az új elnökség
az eddiginél eredményesebb munkát végez, és végre tudja hajtani
azokat a belsõ szervezeti változásokat, amik a megújuláshoz szükségesek.
5. A MAÚT 2006. évi költségvetési terve, elõadó: Tombor Sándor,
a MAÚT elnöke
A társaság az eddig elmondottakra
tekintettel szerényebb költségvetést tervez, mintegy 116 millió Ft
bevétellel és ugyanannyi kiadással.
Nagyon fontos a jogi tagságokból
származó bevétel, amely már mintegy 80 százalékban teljesült és lehetõvé teszi, a társaság munkájának év eleji finanszírozását. A kiadások csökkentése mellett törekedni kell további források, szponzorok bevonására a társaság tevékenységének támogatására.
A közgyûlés egyhangúlag elfogadta a tervet.
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Dr. Nemesdy Ervin
diplomadíj-pályázat
KÉRJÜK A KOLLÉGÁKAT, hogy az arra érdemes hallgatókat tájékoztassák a pályázati lehetõségrõl!
Pályázni két kategóriában lehet:
– Felsõfokú alapképzést lezáró diplomamunkával, illetve
– szakmérnöki diplomamunkával.

A pályázati részvétel feltételei:
– Jeles minõsítésû diplomamunka, és a
tárgyévben megszerzett, legalább jó
minõsítésû egyetemi, fõiskolai, illetve
szakmérnöki oklevél.
– A MAÚT fõ céljaival kapcsolatos, aktuális téma feldolgozása.
– A pályázatra folyamatosan lehet jelentkezni a MAÚT titkárságán, a diplomaterv mintegy egyoldalas szakmai
kivonatának, valamint a pályázó adatainak feltüntetésével. Az összefoglalónak a MAÚT hírlevélben, vagy
szakmai folyóiratban megjelenésre alkalmasnak kell lennie. A pályázati lapot a MAÚT honlapjáról lehet letölteni vagy a titkárságon igényelni.
– A diplomamunkát más pályázatra is
be lehet adni.
– Szakmérnöki diplomaterv esetében a
gyakorlati hasznosíthatóság elõnyt jelent.

6. Zárszó

A pályázatra beadandó:

Tombor Sándor megköszöni a tagok tavalyi év során kifejtett tevékenységét, a közgyûlésen résztvevõk aktivitását. Szükségesnek tartja, hogy tisztázódjon a MAÚT és a
szakmai adminisztráció kapcsolata,
az 1995. évi szerzõdés megújítása.
Fontos a belsõ mûködés újragondolása, a szakbizottságok szerepének megerõsítése, a szakmai konszenzus javítása, a szabványokkal
szorosabb kapcsolat. Fontos az
USZEF továbbfejlesztése, a szerzõdéses munkák feltételrendszerének hazai meghonosítása és mûködtetése. Ehhez, a további sikeres
folytatáshoz kéri az egyéni és jogi
tagok segítségét, a társaság jövõjébe vetett hitet. A levezetõ elnök
megköszöni az aktív részvételt, bezárja a közgyûlést, és a résztvevõket a szokásos állófogadásra tisztelettel meghívja.

– a diplomaterv vagy szakdolgozat (melyet az elbírálás után kérésre visszaadunk) a tanszéki és a szakmai konzulens, valamint a tanszéki és a külsõ bíráló véleményével, értékelõ adatlappal,

– az államvizsga eredményes letételét
igazoló leckekönyvi bejegyzés másolata,
– tanszékvezetõi javaslat.

A pályázat elbírálása:
– A diplomamunkákat a pályázatra minden év október 1-jéig kell benyújtani.
– A díjkiosztás – a nyertes diplomamunkák rövid ismertetésével – minden év
november 25-én, dr. Nemesdy Ervin
születésnapján történik, a MAÚT ünnepélyes elnökségi ülése keretében.
– A Magyar Útügyi Társaság a pályázatok tartalmától függõ bírálóbizottságot alakít, amely három–három díjat
adhat ki. Nem megfelelõ színvonalú
diplomamunkák esetén valamennyi
díj kiadása nem kötelezõ. A pályázatok számának és minõségének függvényében a bírálóbizottság az egyes
csoportokon belül a díjak elosztásáról
az alábbiakban leírtaktól eltérõ módon
is dönthet, a rendelkezésre álló keretösszegen belül.

A díjak bruttó összege 2006-ban:
Alapképzés
I. díj
II. díj
III. díj
Szakmérnökképzés
I. díj
II. díj
III. díj

40.000,– Ft
30.000,– Ft
20.000,– Ft
30.000,– Ft
25.000,– Ft
15.000,– Ft

– A nappali és levelezõ tagozaton végzett díjazottak is egy évig a MAÚT
teljes jogú egyéni tagjává válhatnak
térítésmentesen.
– A szakmérnöki kategóriában I. helyezett egy évre megkapja a Makadám
Mérnök Klub egyéni tagkártyáját.

A hírlevelet összeállította: Berényi Zsófia, Császár Gabriella, Gibiczerné Bella Ildikó,
Kovács Kinga, dr. Petõcz Mária, dr. Schváb János

